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GOVERNO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

CAMPUS JORGE AMADO 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E TECNOLOGIAS SOCIAIS 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES 

 

ATA DA 7A REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES, DO 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 

TECNOLOGIAS SOCIAIS DO CAMPUS JORGE AMADO, 

REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020 

No dia 17 de dezembro de 2020 às 09h iniciou-se a reunião ordinária dos membros do 

Colegiado do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades (BI-H) do Centro de Formação 

em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais (CFPPTS) do Campus Jorge Amado (CJA), 

com a presença das/os professoras/es Janaína Zito Losada e Márcio Augusto Vicente de 

Carvalho e do representante discente Emanoel Lucas Silva (titular). Antes de iniciar, Prof. 

Márcio solicita incluir o seguinte ponto de pauta: Aprovação da Ata da Reunião Anterior. A 

solicitação foi aprovada. No primeiro ponto de pauta, 1. Informes, Prof. Márcio informa que 

a suplência na representação discente continua em aberto. Informa que tem divulgado a 

vaga entre os ingressantes 2020.1, mas sem sucesso. Ele solicita ao representante titular 

que realize consulta entre os alunos do BI-H para nova suplência. Profa. Janaína reforça a 

necessidade de representação discente nos órgãos colegiados em especial quando do 

retorno às atividades presenciais, que deverá ser discutida em todas as instâncias. O Prof. 

Márcio parabeniza a representação discente por sua atuação autônoma, mas enfatiza a 

necessidade de se apontar a suplência. Sugeriu-se realizar uma reunião do colegiado com 

os estudantes e Prof. Márcio passará a lista de e-mails dos ingressantes 2020.2 para o 

representante discente encontrar tanto sua suplência quanto preparar seu sucessor. Prof. 

Márcio lembra, em outro informe, que será necessário realizar uma reunião, no início do 

ano que vem, deste colegiado com a turma de ingresso 2018.2 para explicar a situação 

deles face às decisões pregressas deste colegiado. No ponto inserido 2. Aprovação da 

Ata da Reunião Anterior, foi lida a ata da reunião de 18 de novembro de 2020. A ata foi 

aprovada. No ponto 3. Recomposição do colegiado e escolha da nova Coordenação, 

Prof. Márcio informa que está deixando a Coordenação deste colegiado, mas que gostaria, 

caso haja anuência dos demais, de permanecer como membro. Prof. Guilherme é o Vice-

Coordenador e passa a ser o coordenador em exercício. Os membros do colegiado 

aprovam a nova composição. Prof. Márcio solicita fazer imediatamente a leitura da ata desta 

reunião. A ata foi aprovada. Prof. Márcio irá inseri-la no Sistema de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC) para assinatura digital dos presentes e já a 

encaminhará para o Decanato para emissão de portaria e demais procedimentos. Prof. 

Márcio encaminhará para o Prof. Guilherme a senha do email do Colegiado. No ponto de 

pauta, 3. O que ocorrer, nada foi relatado. Sem mais para o momento, eu, Márcio Augusto 

Vicente de Carvalho redigi a presente ata que vai por mim e pelos demais presentes 

assinada digitalmente. 
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